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Zarządzenie nr 7/2017 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 

z dnia 13 września 2017 r. 

zmieniające zarządzenie nr 6/2017 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 

zarządza co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 6/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. „Zasady szczegółowe dotyczące wyboru, 

dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd „ w 2017 r.”, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział III pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Priorytetem w zakresie wydatków 

bieżących (Obszar A zad. 2, Obszar B zad. 2, Obszar D) jest udzielenie wsparcia tym 

wnioskodawcom, którzy są zatrudnieni, co podkreśla pro-zatrudnieniowy charakter 

pomocy. Wnioski te otrzymują w bieżącym roku nie mniej niż 50 % maksymalnej liczby 

punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku.” 

2. Rozdział III pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Jako punkty ujemne (do -20 pkt.)  

w ocenie merytorycznej PCPR ustala sytuację, gdy w Module I Obszar D 

wnioskodawca, bezrobotny rodzic będący mężem, żoną, partnerem wnioskodawcy 

może opiekować się dzieckiem oraz gdy wnioskodawca, mąż, żona, partner 

wnioskodawcy znajduje się na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim lub opiekuńczym. 

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem oświadczenie  

o zatrudnieniu swoim i małżonka/partnera oraz możliwości sprawowania przez niego 

opieki nad dzieckiem.” 

3. Rozdział III pkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Priorytetem w zakresie wydatków 

inwestycyjnych (Obszar A zad. 1, Obszar B zad. 1 i Obszar C) jest udzielenie wsparcia 

tym wnioskodawcom, którzy są zatrudnieni, co podkreśla pro-zatrudnieniowy charakter 

pomocy. Wnioski te otrzymują w bieżącym roku nie mniej niż 50 % maksymalnej liczby 

punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku.” 
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4. Rozdział V pkt 1c otrzymuje nowe brzmienie: „Środki z funduszu na pokrycie kosztów 

kursu wypłacane są bezpośrednio na konto usługodawcy po przedstawieniu przez 

wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego wniesienie przez niego wkładu własnego. 

W przypadku, gdy wnioskodawca pokrył koszty kursu w 100 % - na wskazane przez 

niego konto bankowe.” 

§ 2 

Ujednolicony tekst zasad szczegółowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


